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JAARVERSLAG OVER HET VERENIGINGSJAAR 2018
VERENIGING PAARDRIJDEN VOOR GEHANDICAPTEN
TE OPMEER

Hopelijk vindt u in dit verslag een weergave van alles wat de V.P.G.
Opmeer zo al heeft bezig gehouden in 2018. Het bestuur wenst u veel
leesplezier.
Het bestuur van de vereniging :
Paulien Knol
voorzitter
Toon Rutgers
penningmeester
Barbara Dijkman
secretaris
Kees Veeken
pr en fondsenwerving
Ida Dijkman
coördinator vrijdagavond
Cora Bakker
algemene zaken

DOELSTELLING VAN DE VERENIGING
De vereniging stelt zich tot doel: het laten paard- en ponyrijden door
mensen met
een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking in een
hiervoor geschikte omgeving. Een en ander zoals uitgebreider ook in
de statuten van de VPG Opmeer is omschreven. Er wordt naar
gestreefd om alle ruiters en amazones hippische vaardigheden bij te
brengen.Zelfstandigheid tijdens het paardrijden wordt gestimuleerd
maar is geen vereiste. Er zal altijd gekeken worden naar de individuele
mogelijkheden van de ruiter/amazone.De VPG Opmeer erkent de
individuele vaardigheidsgrenzen van haar leden en vindt het sociale
en recreatieve aspect van het paardrijden minstens net zo belangrijk.
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1. Ledenvergadering
De ledenvergadering werd gehouden d.d. 29 maart 2018 over het
verenigingsjaar 2017 in de Schakel te Opmeer.
Aanwezig (inclusief bestuursleden en begeleiders(sters) 30 personen.
Zie voor de details het aparte verslag van deze vergadering!

2. Bestuur van de vereniging
In het verenigingsjaar 2018 bestond het bestuur uit 6 personen. Het
bestuur kwam dit jaar 6 keer in vergadering bijeen. Er is een extra
vergadering geweest in januari waarin het bestuur besloten heeft om
aan de World Games mee te doen.
3. Ruitermutaties in 2018
Er zijn in 2018 1 lid gestopt met paardrijden: Melanie van der Meij. Er
zijn twee ruiters bijgekomen: Meike Brave en Robert Kampstra. Het
totaal aantal ruiters eind 2018 was 28.
4.Begeleiding en vaste begeleiders/begeleidsters
De vereniging telde eind 2018, 19 vaste vrijwilligers (incl. instructrices).
Er zijn 5 stagiaires die hun maatschappelijke stage doen en helpen
met het stalgebeuren.
5.Lidmaatschap van koepelorganisaties
Onze vereniging is, zoals bekend, lid van Gehandicaptensport
Nederland.
6. Activiteiten en bijzonderheden in 2018
2018 is een druk jaar geweest voor de VPG Opmeer.
Op 19 januari was de uitreiking van Marie Beemster Wisselbeker. Die
werd gewonnen door Stefan Tettelaar.Corstiaan en Dirkjan vierden
hun 25 jarig jubileum en werden toegezongen met een prachtig lied.
Dit alles omhult door een gezellige feestavond.
Op 23 februari hebben de instructeurs hun jaarlijks overleg gehad.
Op 6 maart was er een vrijwilligersbijeenkomst met uitleg over de
gedragsregels van vrijwilligers.
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Op 23 maart de narcissenactie met het uitdelen van de narcissen.
Op 25 maart deden de ruiters van het 3e en het 4e lesuur mee aan de
carrouselwedstrijd op manege Warnaar. De thema’s waren piraten
voor het derde uur en smurfen voor het 4e uur.
Op 29 maart was de algemene ledenvergadering.
Op 15 april was er een onderlinge wedstrijden.
Van 8 – 10 juni hebben 15 ruiters olv 5 vrijwilligers meegedaan aan de
Special Olympics. Er werden veel medailes verdiend.
Op 1 juli was de regiowedstrijd met de verenigingen uit Hoorn en
Waarland bij Manege Warnaar.
Op 17 juli vond de voorbespreking voor het ruiterkamp plaats met
aansluitend een bbq voor alle vrijwilligers.
Op 6 augustus waren vele mensen druk in touw met de verkoop van
lootjes op de Landbouwtentoonstelling in Opmeer.
Op 25 augustus hielden we een rommelmarkt/veiling om geld op te
halen voor de World games.
Het ruiterkamp, van 31 augustus tot 3 september was wederom in de
Eekwal in Emmen. We hebben het hele weekend prachtig weer
gehad.Thema van het kamp was “Around the World” en in de zaal
waren al snel alle vlaggen van de wereld te zien. Naast het paardrijden
overdag was er dit jaar een echt casino, waarbij enorm gegokt werd.
Een gezellige avond waarbij dansjes uit verschillende landen geshowd
werden. Een erg leuke foto-opdracht in centrum Emmen. Een
gezellige feestavond waarbij iedereen zijn best had gedaan om er zo
buitenlands mogelijk uit te zien en een superspannende spooktocht in
het bos. Er zijn vele prachtige buitenritten gemaakt en ook de catering
was weer top.
Op 26 september hebben Geert en Lotte op een maatschappelijke
stagemarkt gestaan op het Regiuscollege in Schagen, dit leverde het
mooie aantal van 5 stagiaires op.
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Eind oktober was er een evaluatieavond met het bestuur en manege
Warnaar omtrent het reilen en zeilen op de vrijdagavond.
Op 28 oktober was er weer een onderlinge wedstrijd.
En natuurlijk kwam op 30 november St. Nicolaas met zijn pieten langs
voor een gezellig sinterklaasavondje.

7. Acties 2018 t.b.v. de Worldgames
Omdat het bestuur in januari besloten heeft om aan de Worldgames
mee te doen zijn er diverse acties geweest. Er is een loting geweest
onder de ruiters, er mochten er maar 4 meedoen. Het lot viel op
Stefan, Sam, Remy en Sabine. Barbara Dijkman is benoemd als
coach. Er waren voor de coaches vele bijeenkomsten in 2018 in
voorbereiding op de Worldgames
Omdat er ook veel geld nodig is hebben we een veiling en
rommelmarkt gehouden.

Het was weer een prima jaar.
We hopen dat u als lezer een goede indruk heeft gekregen van onze
activiteiten in 2018.
U kunt al onze activiteiten natuurlijk ook volgen op onze website.
Dan rest mij nog, namens het bestuur, alle ruiters, amazones, ouders,
begeleiders en begeleidsters weer
een goed verenigingsjaar 2019 toe te wensen.

Barbara Dijkman, secretaris.
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